DO MONTEPIQ RAINHA D. LEANOR - ASSOCIAçÃO MUTUALI§TA

I

-

INTRODUÇÃO:

O Conselho Fiscalfoi eleito para o Quadriénio 2021-2024 e ao abrigo do disposto na alínea c)
do artigo 50.o dos Estatutos do Montepio Rainha D. Leonor, compete-lhe"emitir parecer sobre
o relatorio

e contas do exercício" de 2021.

Nos termos estatutários, vem o Conselho Fiscal submeter à apreciação, dos Associados do
MRDL, o seu parecer sobre os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2021,

apresentados pelo Conselho de Administração, os quais incluem Relatório de Gestão,
Demonstrações Financeiras e respetivos Anexos (incluindo Balanço e Demonstração de
Resultados).

Salvaguarda-se que a parte inicial, do respetivo primeiro semestre, corresponde à gestão do
anterior Conselho de Administração, em funções até 14 de maio de 2021.

Consigna-se que

o presente documento foi elaborado sem a prévia análise da

obrigatória

"CeÉificação Legal das Contas", documentação esta que não foi disponibilizada ao Conselho
Fiscal até à presente data.

II

. RELATORIO

1. No cumprimento do mandato que nos foi conferido pelos Associados, e no âmbito do seu
desempenho, o Conselho Fiscal tomou conhecimento da atividade desenvolvida, quer pelo
anterior Conselho de Administração através análise dos elementos contabilísticos facultados

-

relativos ao período de janeiro a maio de 2021-, quer pelo novo, através do acompanhamento
que foi fazendo nas reuniões realizadas, a seu convite, a partir de junho do mesmo ano.
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2.

Desta atividade resultou

a

verificação das peças financeiras

da lnstituição: Balanço,

Demonstração de Resultados e Anexos, que exprimem de forma fiel e adequada a situação
patrimonial e financeira do Montepio Rainha D. Leonor, reportada a 31 de dezembro de 2021,

verificando-se

o

cumprimento das disposições legais

e

estatutárias no que concerne

à

aplicação de resultados;

3,

Perante o duradouro e continuado contexto da pandemia COVID-19,

o

mesmo tem feito

repercutir os seus efeitos epidemiológicos e económicos, persistentes e relevantes no exercício

de 2021. Neste âmbito, o Conselho Fiscal não pode deixar de expressar a sua veemente
preocupação com o impacto causado, manifestando, no entanto, a sua confiança na
capacidade de gestão e de antecipação, do atual Conselho de Administração para a
salvaguarda epidemiológica e económica do futuro da lnstituição, com particular relevância na

vertente financeira, face aos encargos e responsabilidades assumidas pela instituição e em
vigor.

4. Verificou-se a admissão de 93 novos associados, sendo, contudo, de registar, a eliminação de

sócios por falta de pagamento de quotas (82), por desistências (65), bem como, óbitos (80).
Nesta temática consideramos pertinente a implementação de uma dinâmica de captação de
novos sócios.

5. Verificou-se, igualmente,

a

o recorrente subaproveitamento do bloco operatório, sendo evidente

neces§idade de inverter

a situação, como forma de potenciar o equipamento/serviço

(a

disponibilizar aos associados e à comunidade) e a respetiva receita daí decorrente;

o. Registou-se

um evidente aumento generalizado nas consultas de praticamente todas as

especialidades clínicas disponíveis, tendo ocorrido apenas uma ligeira diminuição da consulta

associativa (154812020

->>

150612021) e da especialidade de nefrologia (51!2020

-»>

40!2021);

Aguarda-se, com expectativa, a possibilidade de se tornar percetível a rentabilidade efetiva de
cada especialidade, por tipologia de consulta;

7. Face às negociaçÕes encetadas com o corpo clínico, no que respeita à alteração das condições

contratuais, considera-se adequada

a

possibilidade recomendável de ser introduzido um
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mecanismo

de salvaguarda, que permita o

pagamento

de

quantitativos com menor

expressividade quando se trate de consulta prestada a associados, distinguindo-o de uma
consulta normal;

8.

Em conformidade com as informações expressadas pelo Conselho de Administração, foram
encetadas conversações com o "Grupo Luz Saúde", assumindo-se pertinente a clarificação dos
contactos que até agora hajam sido estabelecidos, definindo-se as efetivas vantagens para os
associados;

9.

Constatando-se a referência a créditos "incobráveis" por parte da instituição -no montante de

cerca de 11.000,00€-, consideramos adequada

respetiva cobrança, mediante

o

a

acionamento

implementação de esforços tendentes à

de mecanismos judiciais

considerados

adequados ao fim pretendido, se necessário;

III - PARECER:

1.

Que sejam aprovados o Relatório de Gestão, Demonstrações Financeiras e respetivos

Anexos (incluindo Balanço e Demonstração de Resultados), apresentados pelo Conselho de
Administração, relativos ao exercício que terminou em 31 de dezembro de 2021.

2.

Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de
Administração.

Caldas da Rainha, 22 de Março de 2022

O CONSELHO FISCAL:

O Presidente

\_ -\\
O Secretário I ê
O Relator
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